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Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning - TF   
15. mai 2012 på Levajok fjellstue 

 
 

Møtetid: 09.10 – 15.15 

Møteleder: 

TF leder Helge Samuelsen 

 

Møtende TF medlemmer: 

Ulf T. Ballo, Bjarne Rikardsen,  Kjell H. Sæther,  

Ragnhild Vassvik Kalstad, Tor Ørjan Store og Alma Helander 

 

Forfall fra Ingrid Nordal og Mari Trosten, stedfortrederne kunne ikke møte. 

 

Fra  administrasjonen: 

Direktør Hans-Erik Varsi og leder for vassdrag og oppsyn Kjell-Magne Johnsen. 
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Sak 36/2012: Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.  

Sak 37/2012: Godkjenning av protokoll fra TF møte 11. april 2012 
 

Protokoll fra TF møte 11. april 2012 enstemmig godkjent.  

 

Sak 38/2012: Valg av 2 protokoll underskrivere 
 

Ulf T. Ballo og Kjell H. Sæther valgt til å underskrive protokollen fra møte.  

 

Sak 39/2012: Formål og grunnlag for lokal forvaltning, valgperiode 
 

Direktørens innstilling: 

Ved Årsmøtet til Laksebreveiere i Tanavassdraget – LBT 5. mai 2012 ble det reist spørsmål 

om å innkalle til nytt fellesmøte, og hvem som har hjemmel til å innkalle til fellesmøte. 

Formålet med et ekstraordinært fellesmøte er å velge nye medlemmer til TF fra 

rettighetshavere (laksebreveiere). Begrunnelsen for å avholde et nytt møte nå, er at LBT bl.a. 

ikke aksepterer fiskeregulerende tiltak i 2012. 

 

Etter forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget § 8 er det TF som skal 

innkalle til ett fellesmøte minst hvert fjerde år i tilknytning til valg av TF – representanter. 

Fellesmøtet har myndighet til å velge fiskerettshavernes representanter til TF. I andre saker 

er fellesmøtet et rådgivende organ. I tillegg kan det innkalles til fellesmøter etter behov.   

 
§ 6 Tanavassdragets fiskeforvaltning  

Medlemmene skal oppnevnes innen utgangen av november i valgåret, og kan skiftes ut i 
funksjonsperioden. Vedtak etter §§ 9, 10, 11, 12, 13 og 14 krever kvalifisert flertall (2/3). Det samme 
gjelder budsjettvedtak. 
 
§ 8 Fellesmøte for fiskeberettigede  
Fellesmøte for fiskeberettigede jf § 3, holdes samlet for Tana og Karasjok kommuner minst hvert fjerde 
år etter innkalling av Tanavassdragets fiskeforvaltning.  Fellesmøtet velger de fiskeberettigedes 
medlemmer til Tanavassdragets fiskeforvaltning.  Fellesmøte i forbindelse med valg av representanter 
til Tanavassdragets fiskeforvaltning avholdes innen utgangen av november i året for kommunevalg. 
Fellesmøtet kan uttale seg om alle spørsmål av betydning for fisk og fisket. 

 
Funksjonstiden er fire år og følger kommunevalgperioden. Leder og nestleder velges av 

Tanavassdragets fiskeforvaltning. De fiskeberettigede etter § 3 velger leder for perioden fra 

opprettelsen av forvaltningsorganet til utløpet av første hele fireårsperiode. Deretter skal 
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leder og nestleder rulleres hvert annet år mellom representanter for de fiskeberettigede og 

representanter oppnevnt av kommunene.  

 

I Kgl. Res. rapporten fremgår begrunnelse for hvorfor fiskeberettigede etter § 3 velger leder 

for perioden fra opprettelsen av forvaltningsorganet til utløpet av første hele fireårsperiode, 

en overgangsordning slik at forvaltningen får rom til å etablere seg. «Begrunnelsen for dette 

er at de fiskeberettigete alt i dag har en etablert organisasjon og særskilt kompetanse om 

forvaltningen av vassdraget». 

  

Fiskeberettigde representanter til TF i overgangsperioden 2011 - 2015 

Fiskeberettigde representanter til TF jf. § 3, ble valgt ved det 1. fellesmøtet 5. mars 2011 for 

valgperiode 2011 – 2015, med virkeperiode til oktober 2015.  Begrunnelsen for at 

fellesmøtet vedtok virkeperiode over 4 år, var å gi arbeidsrom og kontinuitet i TF i hele 

overgangsperioden frem til kommunevalget 2015.  

 

Forvaltningens formål 

Formålet med lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, er å legge til rette for at 

forvaltningen av vassdraget sikrer fiskebestandene i Tana som naturgrunnlag for bosetting 

og for samisk kultur, jf. FOR 2011-02-04 nr. 119 § 2 1. avsnitt. Dette er ytterligere presisert i 

rapporten Kgl.res. til forskrift, jf. sitat: 

 

«Bestemmelsen fastslår som overordnet mål at laksebestandene skal bevares, og at 

forvaltningen av elva må skje på en bærekraftig måte slik at kommende generasjoner skal ha 

nytte og glede av vassdragets og dets fiskeressurser». 

 

Forvaltningsforskriften er gitt med hjemmel i bl.a. lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. I 

forskriftens § 6 fremgår det at Tanavassdragets fiskeforvaltning skal forvalte fisken og fisket, 

i samsvar med formålsbestemmelsene i lov om laksefisk og innlandsfisk. Det vises også til § 

10, der ressurshensyn kan begrunne innskrenking i fisket. 

 

Hjemmel til endringer av fiskeregler i Tanavassdraget for 2012 

Med hjemmel i FOR 2011-02-04 nr. 119 Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i 

Tanavassdraget §§ 9-10, har Tanavassdragets fiskeforvaltning den 11.  april 2012 vedtatt 

endringer i lakseførende deler av Tanavassdraget på norsk side. 

 

Bakgrunnen for vedtaket er den prekære situasjonen for laksebestanden i Lákšjohka, for lave 

gytebestander generelt i store deler av vassdraget og urovekkende negativ utvikling over tid 

av storvokste bestander av laks (3 – 4 SW hunnlaks) i vassdraget.  

Ved 17 høringsutalelser fikk TF solid oppslutning til foreslåtte endringer av fiskeforskriftene  

for 2012. For at TF vedtak bl.a. etter § 10 skal være gyldige, kreves det kvalifisert flertall (2/3-

del) i TF.  I tillegg styrker oppslutningen om høringsforslagene selve vedtaket i saken.  

LBT gikk ved høringsuttalelsen imot TFs endringsforslag, og var en del av mindretallet som 
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gikk i mot endring av fiskeforskriftene for 2012. I disse uttalelsene foreslås ingen 

fiskebesparende tiltak. Instansene tar med det ikke hensyn til de anbefalinger som er gitt 

i forskningsrapporter om laksebestandene i Tanavassdraget.  Bestemmelsene i lover og 

forskrifter som bl.a. omhandler bestandsregulering og som er rammeverk for 

Tanavassdragets fiskeforvaltning, blir heller ikke vektlagt. 

 

TFs vedtak til endringer av fiskeforskrifter i 2012 er hjemlet i forvaltningsforskriftens formål, 

oppgave og gitt i medhold av lakse - og innlandsfiskeloven. Ved høringsuttalesene er det gitt 

klart mandat til TF å gjøre de endringer av fiskeforskrifter for 2012, som forvaltningen har 

forelagt. Hvis TF i tilfellet hadde gjort et annet vedtak og gitt et klart mindretall medhold til 

ikke å endre fiskeforskriftene, hadde dette vært i strid med forvaltningens formål, mandat  

og oppgaveløsning. 

 

Forhandlinger om Tanaoverenskomsten og TFs rolle 

I juni måned åpnes reforhandlinger om Tanaoverenskomsten mellom Norge og Finland. 

Forhandlingene  i 2001 ble avbrutt.  

 

TFs vedtak til fiskeregulerende tiltak i 2012 sesongen (som er tråd med miljøvernministerens 

føringer fra nov. 2011) er blitt lagt merke til i MD, DN, Sametinget og Fylkesmannen i 

Finnmark. Årets fiskeregulerende tiltak, er de første som gjennomføres i Tanavassdraget 

siden 1989.  

 

Etter forskriften leder Fylkesmannen i Finnmark norsk delegasjon ved regionale 

forhandlinger om fiskeforskriftene med Finland. Fylkesmannen mener at 

forhandlingsoppgaven bør vurderes. Ved de sentrale forhandlingene om overenskomsten 

om fisket i Tana, er det Miljøverndepartementet som leder den norske 

forhandlingsdelegasjonen. MD erkjenner at det er uheldig med delt forhandlingsmodell i 

Tana. Dette er entydig anerkjennelse av TF for det arbeid som forvaltningen har utrettet i 

det første driftsåret. 

 

Den norske delegasjonen til forhandlinger om Tana overenskomsten drøftet ved 

Kirkenesmøtet, å avholde åpne møter vinteren 2013 for å orientere om hvilke endringer av 

fiskeforskriftene som er på agendaen i reforhandlingene om Tanaovernskomsten.   

 

Vedtak:  

Med hjemmel i forvaltningens formål, mandat og lovhjemmel vil det ikke bli avholdt ekstra 

fellesmøte i 2012.  

Hvis det er praktisk mulig, vurderer TF å innkalle til ekstra fellesmøte vinteren 2013 i 

Karasjok, i forbindelse med åpen møte om reforhandlinger om Tanaoverenskomsten.  

 

I forkant av ekstra fellesmøte, vil TF prioritere dialogen med interesseorganisasjonene. 
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Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 40/2012: Valg av TF logo 
 

Viser til behandling av logoforslagene under TF møtene 28.-29. februar og 11. april 2012. 

Ved sak 27/2012 ble det bestemt at TF medlemmene skal sende inn hvert sitt nummerte 

logoforslag til administrasjonen.

 
Logo nr 3).  
 
Vedtak:  

TF velger forslag nr. 3 som TFs logo. TF ber om at utkastet bearbeides. 

 

Sak 41/2012: Laksebreveiere i Tanavassdraget - LBT, søknad om 

driftstilskudd 2012 
 

- Viser til LBT`s søknad av februar 2012, og til TFs behandling ved møter i 28.-29.02. og 11.04.2012. 

  

Direktørens vurdering: 

I forskrift om lokal forvaltning om fisk og fisket i Tanavassdraget § 11 fremgår hvilke formål 

og hvordan inntektene av fiskekortmidlene disponeres: 

§ 11. Inntekter og oppgaver  

       Inntekter fra salg av fiskekort benyttes av Tanavassdragets fiskeforvaltning i samsvar med 
forskriftens formål, jf. § 2, herunder til overvåking av fiskebestandene, tilrettelegging av fisket, oppsyn 
og administrasjon.  

       Inntektene fra salg av fiskekort skal avsettes på et disposisjonsfond for Tanavassdragets 
fiskeforvaltning. Disposisjonsfondet skal benyttes til å finansiere de oppgavene som er pålagt 
forvaltningsorganet.  

       Deler av driftsmidlene for det enkelte år skal settes av til et avsetningsfond som sikkerhet for 
fremtidig forvaltning og drift. Fondet kan også benyttes til ekstraordinære tiltak, og skal i slike tilfelle 
bygges opp til opprinnelig beløp så raskt så mulig. Ubrukte driftsmidler det enkelte år skal fordeles 
med 75 % til de fiskeberettigede, jf. § 3, og 25 % til avsetningsfondet.  
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TF har besluttet at årets netto resultat for Tanakassen (drift av forvaltningen frem til 

overtakelse + TFs driftsresultat for perioden 1.06.-31.12.2011) fondsavsettes. 

TFs begrunnelse er at det nå er behov for å bygge opp fondet, etter at tidligere forvalter gikk 

med millionunderskudd de siste årene. Fondet skal brukes ved ekstraordinære tilfeller, bl.a. 

å dekke eventuelle årsunderskudd.  Med bakgrunn i Tanakassens tidligere drift, har ikke TF 

etter knappe ett års drift, grunnlag for å vurdere utviklingen de neste årene. 

 

Tanakassen (tidligere Tana lakseoppsynskasse) oppgjøres i 2011 med regnskap fra: 

 

Regnskap 2011 "tanakassen": Sum 

Fylkesmannen i Finnmark                 -1 159 757  

Tanavassdragets fiskeforvaltning                   1 599 897  

Fond fra lensmannen i Karasjok                          5 445  

Resultat 2011 "tanakassen"                      445 585  

 

Støtte som driftstilskudd til organisasjoner er ikke hjemlet i forskriften. Eventuell bruk av 

årsresultat midler til drift av organisasjoner kan disponeres via fiskeberettigedes andel av 

årsresultatet. Til det må TF ha skriftlig aksept fra laksebreveierne. Aksept vil også medføre at 

laksebreveierne som velger det, aksepterer å betale inn sin andel av eventuelt 

årsunderskudd i TF året etter, eller senere.  

 

LBT behandlet budsjett 2012 ved årsmøte 5. mai 2012 ved å endre på utgiftssiden, uten å 

kompensere på inntektene. LBT har i budsjettsøknaden oppgitt medlemsmasse på 300 

andelshavere.  Av regnskap 2011 note 1 fremgår det at LBT har 74 andelshavere pr. 

31.12.2011. 

 

Vedtak: 

TF anmoder om regnskapsstatus pr. 31. mai 2012. Årsbudsjett 2012 må utarbeides i balanse, 

hvor LBTs egenandel fremgår.  Til neste møte utreder TF om forskriften gir grunnlag til å 

disponere midler til driftstilskudd og eventuelt, til hvilke formål tilskudd kan bevilges. 

 

Når LBT fremlegger regnskapsstatus og budsjett i balanse, behandler TF søknaden.  

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 42/2012: Media handtering 
 

Vedtak: 

Saker av privatrettslig karakter må sendes skriftlig til partene. Når partene er gjort kjent med 

vedtaket, kan vedtak kommenteres i media uten at saksdetaljer gis ut.  
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Før saker kommenteres til media, som krav, innspill fra lag/foreninger, må TF sjekke ut de 

faktiske sidene ved sakene. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 43/2012: Laksebrev, u.off. iht. offentlighetsloven 
 

Leie av fiskerett 

TF har mottatt 5 søknader om leie av fiskerett. I leiesøknadene har samtlige fiskerettshavere 

i de respektive fiskesonene samtykket i leieavtalene mellom leietaker og den rettmessige 

eier av laksebrevet.  

 

Vedtak: 

Utleiesøknader i 2012 som fremlegger aksept fra fiskeberettigede i sonene, jf. forskriftens § 

3, registreres utleieforholdet av TF.  

 

Ved behandling av private saker, med en eller flere parter involvert, utdeles 

saksutredningene på møtet, og sakspapirene inndras igjen etter at møtet er avsluttet. 

Enstemmig vedtatt. 

Sak 44/2012: Fastsetting av tid og sted for neste møte 
 

Vedtak: 

Neste møte fastsettes til 14. august fra kl. 09.30 på Levajok fjellstue. 

Sak 45/2012: Orienteringssaker 
 

1. NORSK LAKSESENTER 
 Et nytt grep for å samle kreftene og styrke villaksen 
Atlantisk laks - mange bestander med egenart 
 
Norsk laksesenter: Én organisasjon – tre driftsenheter  
Norsk laksesenter vil bestå av tre geografiske enheter og disse er planlagt lagt til Tana, 
Namsos og Lærdal. Denne geografiske spredningen ivaretar mange og viktige deler av 
laksens kulturelle betydning i både samisk og norsk kultur samt de mange menneskeskapte 
påvirkningsfaktorer laksen og dens livsmiljø utsettes for. Norsk laksesenter starter ikke på 
bar bakke. I Tana er det lokalt arbeidet i flere år med å etablere Joddu, et kompetansesenter 
for laksefiske og elvesamisk kultur. I Namsos ligger administrasjonen til den nasjonale 
samarbeidsarenaen Kunnskapssenter for laks - og vannmiljø, og i Lærdal arbeides det med å 
revitalisere opplevelses - og formidlingssenteret Norsk villakssenter.   
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Kort beskrivelse av eksisterende stiftelser som skal samordnes i Norsk laksesenter  
 
Norsk Villakssenter http://www.norsk-villakssenter.no 
 
Kunnskapssenter for laks og vannmiljø, http://www.klv.no 
Stiftelsen KLV er en godt etablert og fast nasjonal samarbeidsarena i laksespørsmål der de 
viktigste villakseinteressene deltar. Driften ved stiftelsen startet i leide lokaler ved Høgskolen 
i Nord-Trøndelag campus Namsos i 2005.  
 
Joddu:  
Joddu er Tana kommunes prosjekt. En eventuell videreføring av Joddu, vil kreve aksept fra 
Tana kommune.  
 
Et nytt laksesenter i Tana vil kunne bidra til å samle de mange aktørene knyttet til 
tanalaksen, samtidig som dette kan bli et utstillingsvindu for samisk og lokal tradisjon og 
kultur knyttet til tanalaksen. Hovedmålet med et senter i Tana, bør være å samle interessene 
på en slik måte at det sammen skal være mulig å utvikle en framtidig bærekraftig forvaltning 
og verdiskapning, hvor tradisjons- og kulturbetinget fangst av laksen ivaretas.  
 
Utrede driftsbygning: 

TF inngår samtaler med Tana næringsdrift for å utrede Polmak skole til driftsbygning. Ulf T. 
Ballo, Bjarne Rikardsen, Helge Samuelsen og administrasjonen blir med på møtet. 

2. Fiskeribiologiske feltarbeider sesongen 2012 
3. Oppsynskurs 
4. Antall laksebrev pr. 11.5.2012 
5. Fiskesoner 
6. Delegasjonsmøte i Kirkenes og forhandlingsmøte i juni i Pomak. 
____________________  
 
 
Møtet hevet kl. 15.15 
 
 
 

_____________________                 ______________________ 

      Ulf T. Ballo/s                                             Kjell H. Sæther/s 
 

 

Referent: Hans-Erik Varsi 

http://www.norsk-villakssenter.no/
http://www.klv.no/

